Besluitenlijst raadsvergadering van 2 en 3 oktober 2018, aanvang 19.30 uur
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
Raadsadviseur
De leden
VVD

Yvonne van Mastrigt
Jelle Hekman
Marijke de Jong

PvdA
ChristenUnie-SGP
Maarssen 2000
PVV
Het Vechtse Verbond
Stichts Appèl

Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler (3-10 tot 23.25 uur),
Rick Nederend, Jos van Nieuwenhoven (2-10 vanaf 19.55
uur; spreekrecht), Babet de Vries en Arjan Wisseborn
Rein Bonhof, Suzanne Kox-Meijer (3-10 vanaf 20.20 uur;
agendapunt 21), Ronald van Liempdt, Onno Tijdgat en
Tessa Overdijkink
Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher,
Ed Theunen en Gertjan Verstoep
Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en
Pim van Rossum
Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet (3-10 vanaf
19.35 uur, heropening)
Maarten van Dijk, Els Swerts en Joseph Toonen
Ike Roetman en Frans de Ronde
Riëtte Habes en Arjan Kroon
Wim Ubaghs (3-10 tot 23.30 uur)
Mieke Hoek
Hans van Maanen

Wethouders
VVD
Lokaal Liberaal
GroenLinks
CDA

Jeroen Willem Klomps
Frank van Liempdt
Linda van Dort
Hetty Veneklaas

Afwezig
Lokaal Liberaal

Bas Verwaaijen

Lokaal Liberaal
GroenLinks
CDA
Streekbelangen

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij geeft een toelichting op de
agenda.

1a. Installatie kinderburgemeester Britt Klomp.
Afscheid wordt genomen van Mijke Moons als eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht.
Mijke geeft de burgemeester als cadeau een vlaggetje op een standaard om bij
commissie- en raadsvergaderingen op tafel te zetten om daarmee te denken aan het belang van
kinderen bij de besluitvorming.
Rick Nederend, als jongste raadslid, neemt namens de raad afscheid van haar en geeft
haar een appel. Deze staat symbool voor een appelboom die bij haar oude basisschool
geplant zal worden.
Vervolgens legt Britt de belofte af en zij geeft aan dat in het komende jaar bewegen en sporten
en milieu, in het bijzonder zwerfafval, haar speerpunten zullen zijn.
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Schorsing voor felicitaties van 19.50 tot 19.55 uur.
Jos van Nieuwenhoven komt binnen.
2.

Spreekrecht inwoners.
a. Anneke Hofland over bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk;
b. Sander Jonker over diverse vormen van veiligheid;
c. John van Kuijk, namens bewoners Zeeheldenbuurt in Maarssen, over de overlast van de
aanleg van een nieuwe persleiding voor de waterzuivering;
d. Adeline de Vries over de gang van zaken rondom haar vergunningaanvraag voor Kleizuwe
129.
Over bestemmingsplan Rondom de Vecht:
e. de heer J.W. Gunning, namens de Vechtplassencommissie over het wandelpad langs de
Weersloot, de uitbreiding van de kampeerplaatsen en de uitbreiding van de firma Schulp;
f. Albert Schulp over de door hem gewenste uitbreiding van opslagmogelijkheden;
g. Mirjam Bon over de ligplaatsenverhuur in de Weersloot;
h. Claudia Umlauf, namens diverse bewoners van de Klokjeslaan en de P.C. Hooftstraat over
het weiland op de hoek Diependaalsedijk/Klokjeslaan.

3.

Vaststellen van de agenda.
a. De voorzitter meldt dat agendapunt 6a, verlengen tijdelijke vervanging raadslid wegens
ziekte, aan de agenda is toegevoegd.
b. De voorzitter meldt dat voor agendapunt 12, evaluatie communicatieplan gemeenteraad en
tweede evaluatie programma Rondom de Raad, een tweetal amendementen is
aangekondigd door Streekbelangen en de PvdA. Tevens is gevraagd van dit hamerstuk een
bespreekstuk te maken. Zij stelt voor dit agendapunt te verdagen tot de volgende
vergadering. Er is nog teveel onduidelijk over de dekking. De raad stemt hier mee in.
c. De voorzitter stelt voor om, om 22.00 uur te starten met het collegewerkprogramma en dan
de 1e termijn te doen en het vervolg op woensdag. De agendapunten die niet vóór 22.00 uur
behandeld zijn schuiven ook door naar de woensdag.
Het Vechtse Verbond is daar tegen. Stelt voor om het collegewerkprogramma in zijn geheel
op woensdag te behandelen en de rest vanavond. Met 19 stemmen vóór en 13 stemmen
tegen wordt het voorstel van de voorzitter gevolgd. (Vóór: fracties van Lokaal Liberaal, VVD,
GroenLinks en Streekbelangen. Overige fracties tegen)
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2018.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
De voorzitter licht toe dat zij er strakker op zal toezien dat de vragen voor het vragenhalfuur een
spoedeisend karakter hebben.
a. Maarssen 2000 over de wijze waarop Waternet de persleiding aanlegt voor de
Waterzuivering.
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat er afstemming met Waternet heeft plaatsgevonden.
De benodigde omgevingsvergunning is verleend. De gemeente ziet toe op de
wegafsluitingen. De vragen van de inspreker en eventuele vervolgvragen zullen schriftelijk
worden beantwoord.
b. Maarssen 2000 over het ongeluk op het Amsterdam-Rijnkanaal.
Maarssen 2000 geeft aan dat deze vragen schriftelijk kunnen worden beantwoord.
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c. Het Vechtse Verbond over de afwijzing van de bouwplannen voor Kleizuwe 129.
Wethouder Van Dort vraagt om de ambtelijke organisatie de gelegenheid te geven hier
zorgvuldig mee om te gaan en de beantwoording deze week nog schriftelijk te zullen afdoen.
d. CDA en PvdA over de situatie bij basisschool Ludgerus in Loenen aan de Vecht.
Beide fracties geven aan dat deze vragen schriftelijk kunnen worden beantwoord.
Wethouder Klomps zegt toe dat de antwoorden deze week volgen.
e. Maarssen 2000 over hondenbijtincident.
Maarssen 2000 zal deze vragen vanavond niet stellen en vraagt ze te agenderen voor de
commissie Bestuur en Financiën in het kader van het Integraal Veiligheids Plan.
Burgemeester zal dit verzoek aan het Presidium overbrengen.
Toezeggingen:
Wethouder Van Liempdt zegt toe de vragen van de inspreker over de aanleg van de persleiding en
eventuele vervolgvragen schriftelijk te beantwoorden.
Wethouder Van Dort zegt toe de vragen over Kleizuwe 129 deze week nog schriftelijk te
beantwoorden.
Wethouder Klomps zegt toe de vragen over de Ludgerusschool deze week schriftelijk te
beantwoorden.
Burgemeester zegt toe het verzoek van Maarssen 2000 over het agenderen van de vragen over het
hondenbijtincident voor de commissie Bestuur en Financiën over te brengen aan het Presidium.
6.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen ontvangen.
De lijsten met ingekomen stukken en mededelingen van juli, augustus en september zijn
vastgesteld.

6a. Verlengen tijdelijke vervanging raadslid wegens ziekte.
Conform vastgesteld.
Hamerstukken
7.

Verordening bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum 2019-2023.
Conform vastgesteld.

8.

Toekomstvisie Kievitsbuurten.
Conform vastgesteld.

9.

Privacybeleid en Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht.
Conform vastgesteld.

10. Aanbesteden nieuwe accountant.
Conform vastgesteld.
11. Gemeentefonds Meicirculaire 2018.
Conform vastgesteld.
12. Evaluatie communicatieplan gemeenteraad en tweede evaluatie programma “Rondom de
Raad”.
Verdaagd tot de volgende vergadering.
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13. Ontvlechting Belastingsamenwerking SWW.
Conform vastgesteld.
14. Opheffen geheimhouding rapport Bossert 2 over Belastingsamenwerking SWW.
Conform vastgesteld.
15. Bestemmingsplan Ds. Van Schuylenburglaan in Tienhoven.
Conform vastgesteld.
16. Generatiepact voor griffiepersoneel.
Conform vastgesteld.
Bespreekstukken
17. Bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk, 1e herziening.
Zonder beraadslaging conform vastgesteld.
18. Bestemmingsplan Rondom de Vecht.
Bij de bespreking van dit agendapunt heeft Tessa Overdijkink de vergaderzaal verlaten.
VVD dient een tweetal amendementen en een motie in, met als dictum:
A1 “Evenemententerrein - 1”, mede namens Lokaal Liberaal en het CDA:
Besluit Artikel 6.1.p. pag. 34 en 6.3.1.a. pag. 36 als volgt aan te passen;
Artikel 6.1. p.
‘evenemententerrein – 1‘ is tevens een evenemententerrein ten behoeve
van incidentele en meerdaagse evenementen toegestaan.
Artikel 6.3.1.a
Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein – 1‘ zijn binnen 8
incidentele evenementen, 3 meerdaagse evenementen inclusief
ondergeschikte horeca toegestaan van maximaal 3 dagen. Voor deze
evenementen geldt een maximale op- en afbouwtijd van 2 dagen voor
en na het evenement buiten en aansluitend op het evenementendagen.
De meerdaagse evenementen moeten zich lenen binnen de locatie van
park Goudestein. Het evenement moet passend zijn in de omgeving.
Tevens de tekst bij verbeelding 5 nr. 10 tweede bullit als volgt aan te passen;
Evenemententerrein 1 voor de jaarlijkse terugkomende ééndaagse evenementen zoals
Sinterklaasviering, Koningsdag, Dodenherdenking en tevens enkele beperkte meerdaagse
evenementen.
A2 “Evenemententerrein -2”, mede namens Lokaal Liberaal en het CDA:
Besluit Artikel 6.1. pag. 34 en 6.3.1. b. 2. pag. 36 als volgt aan te passen;
Artikel 6.1. q.
‘evenemententerrein – 2‘ is tevens een evenemententerrein waar
meerdaagse evenementen zijn toegestaan
Artikel 6.3.1.b.2
op- en afbouw mag maximaal 2 weken duren voor en 2 weken na het
evenement;
Motie – uitbreiding Zandpad 76, mede namens Lokaal Liberaal, CDA, GroenLinks en Maarssen
2000:
Roept het college op:
• om mee te werken aan de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het vergroten van het
bouwvlak met 15%
• indien mogelijk een regeling op te nemen voor de opgenomen uitbreiding van het bouwvlak
(250 m²), waarbij aangegeven wordt dat deze niet mag worden aangewend ten behoeve van
productie-uitbreiding.
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GroenLinks dient een amendement in, mede namens de PvdA, met als dictum:
A3 – Wandelwegen in Bestemmingsplan Rondom de Vecht
Besluit
Opname in het bestemmingsplan Rondom de Vecht van
1. het pad Proosdijweg, het pad tussen de Vecht (Zandpad 33) richting Nieuweweg dat ook wel
wordt aangeduid als het ‘soldatenlaantje’ of het ‘moordenaarslaantje’;
2. het pad tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, dat loopt noordelijk langs de
begraafplaats aan de Straatweg en langs de werkhaven van Ballast Nedam.
Wethouder Van Dort ondersteunt de drie amendementen niet.
Amendement 1 doorkruist andere evenementen zoals huwelijken.
Amendement 2 omdat er al een verruiming in die zin in het bestemmingsplan is opgenomen.
Amendement 3 omdat de wandelpaden op de Cultuurhistorische waardenkaart worden
opgenomen.
De motie wordt door het college overgenomen.
Schorsing van 22.10 tot 22.15 uur.
De voorzitter stelt voor om, gezien de tijd, het collegewerkprogramma in zijn geheel op
woensdagavond te behandelen.
De raad stemt daar mee in.
2e termijn
GroenLinks trekt amendement 3 in.
VVD wil de motie en beide amendementen in stemming brengen.
Wethouder Van Dort meldt dat na heroverweging het college beide amendementen kan
steunen.
Maarssen 2000 vraagt om schorsing in verband met onduidelijkheden over de bestemming van
het jaagpad.
Schorsing van 22.30 tot 22.35 uur.
Maarssen 2000 heeft voldoende informatie om tot besluitvorming te kunnen overgaan.
Stemming
Amendement 1 is unaniem aangenomen.
Amendement 2 is unaniem aangenomen.
De motie is unaniem aangenomen.
Stemverklaringen:
Streekbelangen wil een signaal afgeven. Zal tegen het bestemmingsplan stemmen omdat de
antwoorden van de wethouder gebrekkig waren, de inwoners naar de Raad van State worden
gestuurd en de draai van de wethouder met betrekking tot de amendementen tijdens het debat.
ChristenUnie-SGP begrijpt het standpunt van Streekbelangen. Zal wel voor het
bestemmingsplan stemmen.
De voorzitter zal in het presidium terugkomen op de wijze van behandelen en besluitvorming.
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Het bestemmingsplan is met 28 stemmen vóór en 3 stemmen tegen vastgesteld. (Tegen: de
fractie Streekbelangen. Overige fracties vóór)
Toezegging burgemeester:
In het Presidium de wijze van behandelen van en besluitvorming over bestemmingsplannen
bespreken.
Tessa Overdijkink keert terug in de vergaderzaal.
19. Bestuursrapportage 2018.
PvdA gaat in op de besteding van gelden voor kinderarmoede en vraagt als gevolg hiervan het
kindpakket te agenderen voor de commissie Sociaal Domein.
Burgemeester zal dit verzoek meenemen naar het Presidium.
Stemverklaring
Maarssen 2000 sluit zich aan bij het verzoek van de PvdA en zal de bestuursrapportage voor
kennisgeving aannemen.
De bestuursrapportage is met 31 stemmen vóór en 1 stem tegen vastgesteld. (Tegen 1 lid van
de fractie van Maarssen 2000, Riëtte Habes. Overige fracties en 1 lid van Maarssen 2000 vóór)
Toezegging burgemeester:
Het verzoek van de PvdA om het kindpakket te agenderen voor de commissie Sociaal Domein
meenemen naar het Presidium.
20. Rapport Rekenkamercommissie externe inhuur.
Stemming
Beslispunt 2: met 28 stemmen vóór en 4 stemmen tegen is gekozen voor optie 1. (Tegen de
fracties van Streekbelangen en de PVV. Overige fracties vóór)
De overige beslispunten zijn unaniem conform vastgesteld.
De voorzitter schorst hierna de vergadering om 23.00 uur tot morgen, 3 oktober, 19.30 uur.
Heropening, aanvang 19.30 uur
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat Karin van Vliet en Suzanne Kox later komen.
Zij geeft een toelichting op de behandeling van het collegewerkprogramma.
21. Collegewerkprogramma.
Streekbelangen vraagt nog om antwoorden op de door de fractie gestelde vragen op 26 april
2018. Constateert dat het college een kernenbezoek gaat afleggen. Vraagt of de raadsleden
daarbij kunnen aansluiten. Zo ja, dan ontvangt hij graag de planning.
Dient, mede namens Lokaal Liberaal, PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond,
motie 9 - “Tent in de wijk” in, met als dictum:
Besluit
1. Het College uit te nodigen het instrument “tent in de wijk” regelmatig en frequent in te zetten
met het doel uitleg en transparantie in beleid en de uitvoering daarvan te bevorderen en
daarmee tevens inwoners te faciliteren om regelmatig en in de eigen kern
vertegenwoordigers van de Gemeente te spreken en onderwerpen onder de aandacht te
brengen.
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2. In de media, waaronder streekbladen, lokale informatiebulletins etc, tijdig de tijdstippen en
data te communiceren wanneer de ‘tent in de wijk’ er zal staan en ook zo mogelijk een
kalender bekend te maken.
Dient, mede namens Het Vechtse Verbond, motie 10, “Woningbouw” in, met als dictum:
Besluit
1. Het College op te roepen met de woningbouwcorporaties intensief overleg te plegen over de
wijze waarop op zo kort mogelijke termijn de sociale woningvoorraad kan worden aangevuld.
2. Daarbij ook de mogelijkheden van alternatieve woonvormen zoals snel plaatsbare tijdelijke
woonunits te betrekken.
3. Aan de Raad voor mei 2019 concrete resultaten en plannen uit het bedoelde overleg voor te
leggen.
4. Over onverhoopt optredende belemmeringen voor een spoedige realisatie de Raad te
informeren en daarbij mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven.
Dient, mede namens Het Vechtse Verbond, motie 5, “Behoud afvalstations” in, met als
dictum:
Besluit
1. Het College op te dragen in samenhang met de voornemens een nieuw groot afvalstation
binnen Stichtse Vecht te ontwikkelen, het voortbestaan van de lokale afvalstations t.b.v. veel
voorkomende afvalstromen te waarborgen in het geval het nieuw op te richten afvalstation
niet in de (nabijheid van de) kern dan waar het lokale station zich bevindt, wordt
gepositioneerd.
2. De exploitatiekosten van de bestaande hulp-afvalstations te betrekken bij de begroting en
dekking van het nieuw te bouwen grote afvalstation.
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 5, “Investering duurzaamheid” in, met als
dictum:
Besluit
1. De beoogde reservering (blz. 13 en blz. 20) voor de routekaart duurzaamheid in dit CWP
voor de jaren 2019 t/m 2022 op nul te stellen.
2. Bij het ontwikkelen van een investeringsvoorstel aan de Raad het gegeven te betrekken dat
de toewijzing van het Rijk een nadelig effect van 511.000 euro t/m 2022 voor het sociaal
domein voor Stichtse Vecht laat zien, terwijl de bestaande budgetten binnen het Sociaal
Domein overschreden dreigen te worden
3. Bij de herbestemming van de bedoelde gelden het uitgangspunt te hanteren dat al hetgeen
tot nu toe bereikt is binnen het sociaal domein, niet afgebroken wordt.
Dient, mede namens Het Vechtse Verbond, motie 6, “Kader IBP duurzaamheid”
(Interbestuurlijk Programma) in, met als dictum:
Besluit
Het College op te dragen aan de Raad voorstellen te doen inzake duurzaamheidsactiviteiten in
samenhang met de routekaart duurzaamheid en het IBP.
Dient, motie 7, “Kader geen gedwongen duurzaamheid” in, met als dictum:
Besluit
Het College op te dragen in de routekaart Duurzaamheid e/o het beleid terzake op te nemen dat
particuliere woningbezitters niet door de gemeente Stichtse Vecht gedwongen zullen worden
zelf financieel bij te dragen aan de duurzaamheidsambities, doch dat uitvoeringsmaatregelen en
eventuele investeringen in dat verband alleen op vrijwillige basis plaats zullen vinden.
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Dient, mede namens Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond, motie 4, “Aardgasloze
nieuwbouw” in, met als dictum:
Besluit
1. Het College op te dragen om in regionaal verband een heroriëntatie aan de orde te stellen op
het uitgangspunt, de termijn waarop en het te realiseren kwantum van aardgasloze
nieuwbouw, gelet op het in de nabije toekomst kunnen benutten van waterstof in het
aardgasnet.
2. Bestaande woningbouw ontwikkelingen binnen Stichtse Vecht niet te laten vertragen door het
aardgasloos bouwen en daarvan, indien dit tot vertraging in de bouwproductie leidt, af te
zien.
ChristenUnie-SGP vraagt of Streekbelangen bereid is om de tekst van motie 5 zodanig aan te
passen dat er wel dependances kunnen zijn, maar niet in de huidige, oude, afvalstations.
GroenLinks vraagt of Streekbelangen bereid is motie 10 aan te houden tot na de
raadsconferentie over sociale woningbouw op 7 november.
Streekbelangen is bereid motie 10 aan te houden tot na 7 november 2018.
VVD zal geen moties of amendementen steunen die een politieke wijziging van het
collegewerkprogramma tot gevolg hebben.
Dient, mede namens Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, PvdA, GroenLinks en Stichts Appèl,
motie 3, “Zandpad moet fietsstraat worden” in, met als dictum:
Draagt het college op:
• het Zandpad tussen de Machinekade in Maarssen en Nieuwersluis zo snel mogelijk in te
richten als fietsstraat;
• indien medewerking van het OM is geborgd aanvullend op de fietsstraat de ochtendafsluiting
in te zetten;
• binnen de VNG een lobby te starten richting het Rijk om juridische status toe te kennen aan
het fenomeen fietsstraat.
Daarnaast gaat de fractie onder andere in op de noodzakelijke ambities op het gebied van
veiligheid. Er is veel werk te doen met betrekking tot de communicatie over ondermijning. Voor
de routekaart duurzaamheid moet de focus gelegd worden op het stimuleren van inwoners en
ondernemers. Geen ozb-verhoging; geen gedwongen meebetalen door inwoners aan
aardgasloze woningen. Steunt 30% sociale woningbouw. Is voorstander van bouwen in het
midden-huur-segment. Niet bouwen buiten de rode contour. Vraagt aandacht voor een goede
doorstroming op de Zuilense Ring. Wil er op toe zien dat het geld binnen het sociaal domein ook
terecht komt bij de mensen die dat nodig hebben.
PvdA kan zich vinden in de titel van het Collegewerkprogramma “Samen werken aan duurzame
oplossingen”. Is echter ook voorstander van sociale oplossingen. Vindt de bezuinigingen binnen
het sociaal domein onverantwoord. Wil geen bezuinigingen op mantelzorg en minimabeleid.
Pleit er voor om 30% sociale woningbouw de norm te laten zijn voor sociale huurwoningen. Niet
inclusief sociale koopwoningen. Constateert tekorten op het gebied van jeugdhulp en zorg.
Stichtse Vecht staat voor grote opgaven op het gebied van de energietransitie, ondermijning,
Omgevingswet en de transformatie binnen het sociaal domein. Vraagt de extra gelden voor ICT
te besteden aan de tekorten. Vraagt naar de visie van het college op het gebiedsgericht werken.
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Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 4 “Aanpassing korting sociaal domein”
in, met als dictum:
Besluit:
• De bezuinigen op het Mantelzorgcompliment (100.000 euro), Minimabeleid (huisraad; 60.000
euro) niet door te voeren.
• De bezuiniging op het Gebiedsgericht werken deels (voor bedrag van 65.000 euro) niet door
te voeren.
• Dit in 2019 te dekken door te temporiseren c.q. te prioriteren op Data gestuurd werken en
Digitalisering bijvoorbeeld door hiermee te starten op 1 juli 2019 (i.p.v. 1 januari 2019) en het
bedrag voor 2019 te verlagen met € 225.000 (€ 125.000 op Data gestuurd werken en
€ 100.000 op Digitalisering).
• Vanaf 2020 dekking te zoeken door structurele dekking vanuit het positieve saldo vanuit het
meerjarenperspectief.
Dient, mede namens Streekbelangen en Maarssen 2000, motie 8 “Herijking Social Return
beleid” in, met als dictum:
Verzoekt het College:
• Voor de zomer van 2019 te komen met een herijking van het bestaande Social Return beleid
• Binnen het nieuw te formuleren Social Return beleid breder te kijken naar wat
opdrachtnemers kunnen bijdragen aan de gemeente. Dus naast het bieden van
werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zouden opdrachtnemers ook moeten kunnen bijdragen aan andere sociale opgaven in
Stichtse Vecht. Denk bijvoorbeeld aan armoedebestrijding, gezondheidsbevordering,
onderwijs of het tegengaan van eenzaamheid.
• Waar mogelijk toepassen van meer maatwerk, waarbij per aanbesteding gekeken worden
naar de kansen, in plaats van een standaard uitvraag op elke opdracht.
• Met voorstellen te komen voor het hanteren van een ondergrens t.a.v. de contractwaarde
waarboven Sociale Return van toepassing is, om hiermee o.a. kleine ondernemers tegemoet
te komen en de administratieve last bij kleine contracten te beperken.
• Binnen het nieuwe Social Return beleid opdrachtnemers te belonen die al veel doen op
sociaal vlak, door het erkennen van het PSO-keurmerk (prestatieladder socialer
ondernemen). Deze ladder meet in welke mate en bedrijf kansen biedt aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
ChristenUnie-SGP dient amendement 9 “Financiën Rotondes” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 12 de laatste zin van de alinea na de kop 'Een goede lokale en regionale bereikbaarheid'
te vervangen door:
“Het besluit om tot aanbesteding over te gaan stellen we uit tot 2021. In dat jaar bepalen we of
een dergelijke investering in aanvaardbare verhouding en prioritering staat tot de kosten voor
staand beleid en overige investeringen.”
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 10 “Inburgering” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 16 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 in de eerste alinea onder
het kopje 'Integratie en huisvesting van nieuwkomers' de laatste zin vervangen door:
“Het college zal zich ervoor inzetten om meer invloed te krijgen op de inburgering om de
doorlooptijd van inburgeringstrajecten te verkorten.”
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Dient amendement 11 “Investeringsfonds” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 4 van Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 de eerste alinea onder het
kopje 'Investeringsfonds' vervangen door:
“We brengen in kaart waarin we de komende jaren zouden moeten investeren en we
onderzoeken op welke wijze en in welke mate wij de inwoners (direct of indirect) kunnen laten
profiteren van financiële meevallers. We komen op kort termijn met een startnotitie bij de raad
om kaders te inventariseren en in de eerste helft van 2019 met een voorstel voor praktische
aanpak met betrekking tot deze twee aandachtsgebieden, te weten investeren en terugvloeien.”
Dient amendement 12 “Beeldkwaliteit centrumgebieden” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 17 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 de laatste zin in de
tweede alinea onder het kopje 'We gaan voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat' vervangen
door:
“Tevens streven we naar een verhoging van het beeldkwaliteitsniveau van de buitenruimte in
centrumgebieden zodat het zowel op drukke als rustige momenten prettig vertoeven is.”
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 13 “Ondernemersklimaat” in, met als
dictum:
Besluit
Op blz. 17 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 de derde zin in de eerste
alinea onder het kopje 'Wat willen we bereiken?' vervangen door:
“Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht door middel van
een beter ondernemersklimaat; een klimaat dat ondernemers aantrekt en behoudt binnen onze
gemeentegrenzen.”
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 14 “Sterke gezinnen” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 15 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 in de alinea onder 'Een
integrale benadering van het jongerenbeleid' de eerste zin vervangen door:
“We gaan het jongerenbeleid integraal benaderen met aandacht voor sterke gezinnen,
werkgelegenheid, huisvesting en opleiding.”
(Suzanne Kox-Meijer komt binnen)
Dient amendement 15 “Verzorgingshuis Maarssenbroek” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 15 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 in de eerste alinea onder
het kopje 'Een integrale benadering van het ouderenbeleid' de laatste zin vervangen door:
Als college nemen wij een actieve houding aan ten opzichte van het idee om tot een
verzorgingshuis in Maarssenbroek te komen.
Dient amendement 16 “Publiekshal” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 5 van Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 de laatste alinea 'Verder
innoveren en optimaliseren van de dienstverlening ' vervangen door:
“We hebben de indruk dat onze publiekshal de toegankelijkheid van onze organisatie negatief
beïnvloedt. We enquêteren gedurende twee maanden alle bezoekers (inwoners) om vast te
stellen of dat het geval is en leggen de uitkomsten daarvan voor aan de gemeenteraad
eventueel voorzien van een plan van aanpak, inclusief een financieel overzicht.”
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Dient amendement 18 “Woonvisie” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 11 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 de kop:
'Actualiseren van de woonvisie 2013-2016'
vervangen door:
'Uitvoeren van en aanvullen op de woonvisie 2017-2022'
De alinea onder 'Actualiseren van de woonvisie 2013-2016' vervangen door de volgende alinea:
“Aanvullend op de woonvisie 2017-2022 zetten we ook in op experimentele en alternatieve
woonvormen; denk aan transformatie van kantoren. Naar aan leiding van input van de fracties
neemt het college maatregelen tegen doorverkoop van sociale koopwoningen, extra aandacht te
besteden aan aardgasvrij en energie neutraal wonen, aanbod van starterswoningen,
levensloopbestendig wonen en kansen voor vitaal platteland.”
Op blz. 11 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 de laatste zin van de
alinea na de kop 'Samenwerken met de wooncorporaties om spanningen op de woningmarkt
aan te pakken' vervangen door:
“In lijn met de wens van de fracties maken we prestatieafspraken met corporaties over het aantal
te bouwen woningen en het verduurzamen van hun woningvoorraad.”
Op blz. 12 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 in de tabel onder de kop
'Planning' in de regel 'Actualiseren van de woonvisie 2017-2022' verwijderen.
Maarssen 2000 vraagt of de ChristenUnie-SGP bereid is om amendement 18 aan te houden tot
na de raadsconferentie over sociale woningbouw op 7 november aanstaande.
Lokaal Liberaal is voor een betrouwbaar en transparant bestuur. Het collegewerkprogramma
geeft ruimte aan het college. Geeft het college mee om verstandig met de uitgaven om te gaan,
met name op het gebied van veiligheid, leefomgeving en duurzaamheid. Zal niet meestemmen
met moties of amendementen die een wijziging in de verdeling van de gelden, zoals deze in het
collegewerkprogramma zijn opgenomen, tot gevolg hebben. Legt de nadruk op communicatie en
participatie.
GroenLinks constateert dat de bezuinigingen binnen het sociaal domein verantwoord zijn, maar
wel pijn doen. Een goede balans is hierin gevonden. Veel speerpunten zijn zodanig smart
geformuleerd om het college in stelling te brengen. Gezien het feit dat er veel amendementen
zijn ingediend die een budgetverschuiving tot gevolg hebben, constateert de fractie dat het
proces niet gelukkig gekozen is. Zal niet meestemmen met moties of amendementen die een
wijziging in de verdeling van de gelden tot gevolg hebben. Gaat nader in op de fysieke
leefomgeving, de routekaart duurzaamheid en de septembercirculaire.
Dient, mede namens de VVD, amendement 1 “Problematische eenzaamheid bestrijden” in,
met als dictum:
Besluit
het Collegewerkprogramma als volgt aan te passen:
(Einde pagina 15, na ….belangrijk punt van aandacht:)
(kop:) Preventie en bestrijding van problematische eenzaamheid.
(tekst:) Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Iedereen is wel eens in meer
of mindere mate eenzaam, maar wanneer dit het maatschappelijk functioneren belemmert,
fysieke of psychische klachten tot gevolg heeft, spreken we van problematische eenzaamheid.
We spannen ons in om problematische eenzaamheid binnen Stichtse Vecht te voorkomen en te
bestrijden. In de integrale kadernota zal hieraan dan ook uitgebreid aandacht besteed worden.
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Maarssen 2000 dient, mede namens de ChristenUnie-SGP, amendement 17
“Woningvoorraad” in, met als dictum:
Besluit
Op blz. 9 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 in de eerste alinea onder
de kop 'Een passende woningvoorraad' de volgende zin:
“Wij kiezen ervoor niet te bouwen buiten de rode contouren (de door de Provincie gestelde
grenzen waarbinnen het stedelijk gebied mag worden uitgebreid).”
te vervangen door:
“We onderzoeken mogelijkheden om groene contouren te introduceren en rode contouren te
verleggen om zodoende de kwaliteit en omvang van de leefruimte te vergroten en de natuur óók
binnen de rode contouren te faciliteren en te stimuleren.”
De fractie staat niet achter de structurele bezuinigingen binnen het sociaal domein. De
bezuiniging ten aanzien van de mantelzorgers is niet passend. Stelt voor dit niet te doen. Ook de
bezuinigingen voor de minima zijn niet nodig. Hiermee komt deze groep nog meer in een
achterstandspositie. De fractie wil inzetten op leefbaarheid en veiligheid. Constateert dat er nog
geen visie ligt op sociale cohesie.
CDA is in grote lijnen tevreden met het voorliggend kader. Gaat nader in op vitaal platteland, het
integraal jeugd- en jongerenbeleid, duurzaamheid en sport en cultuur. Al deze speerpunten
hebben een plek gekregen in het collegewerkprogramma. Is tevreden over de solide financiën.
Dient, mede namens Maarssen 2000 en PvdA, amendement 2 “Beleidsplan Vitaal
platteland” in, met als dictum:
Concreet voorstel tot aanpassing van het Collegewerkprogramma
Op pagina 17:
We gaan voor een vitaal platteland, met een economisch gezonde basis. We starten met een
brede inventarisatie op het gebied van duurzame ontwikkelkansen voor het buitengebied van
onze gemeente.
Toevoegen: Op basis van deze brede inventarisatie stellen we op participatieve wijze een
beleidsplan op om invulling te geven aan het doel van een vitaal platteland.
Dient, mede namens Lokaal Liberaal en Maarssen 2000, amendement 3
“Sportinvesteringsfonds” in, met als dictum:
Besluit
De passage op blz. 18 als volgt te wijzigen:
We ontwikkelen het Sportpunt door. We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om inwoners
meer te laten sporten door bijvoorbeeld het binnenhalen van aansprekende sportevenementen,
het Sportpunt naar een sportbedrijf door te ontwikkelen en de mogelijkheden van een
sportinvesteringsfonds te onderzoeken. We zetten sowieso de eventuele overwaarde uit
woningbouw op Sportpark Daalse Weide en van mogelijk soortgelijke projecten elders, in voor
dit sportinvesteringsfonds en anders voor sport in brede zin. Voorts willen we buiten sporten
mogelijk maken voor o.a. senioren (denk aan het plaatsen van beweegtoestellen). We staan
open voor wijkinitiatieven. Bij de herinrichting van gebieden en het ontwikkelen van nieuwe
ruimtelijke plannen weegt dit zwaar mee.
PVV gaat in op de islamisering van de samenleving.
Dient amendement 6 “Onmiddellijk vervallen voorrangsregeling asielzoekers” in, met als
dictum:
Besluit
de zin op pagina 11 van het College Werkprogramma
“Dit betekent dat de voorrangsregeling komt te vervallen”, te wijzigen in
“Dit betekent dat de voorrangsregeling met onmiddellijke ingang komt te vervallen”.
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Dient motie 2 “Aantrekken nieuwe Boa’s” in, met als dictum:
Verzoekt het college
De beoogde jaarlijkse € 250.000,- voor de “Routekaart duurzaamheid” in te zetten om een
maximaal aantal BOA’s aan te nemen.
Dient, mede namens Het Vechtse Verbond, motie 11 “Aanpak overlast Breukelen-noord” in,
met als dictum:
Verzoekt het college en de burgemeester
- Een samenscholingsverbod in te stellen voor de speeltuin op de Schepersweg in Breukelen
en daar om heen.
- De politie dingend te vragen om vaker te patrouilleren, de hangjeugd weg te sturen of zelfs
een boete te geven.
- Te onderzoeken of het mogelijk is om hier camera's te plaatsen.
Dient amendement 7 “Bezoek kamp Amersfoort middelbare scholieren Stichtse Vecht” in,
met als dictum:
Besluit
De volgende tekst toe te voegen aan het collegewerkprogramma op pag. 19:
Middelbare scholen in Stichtse Vecht worden actief benaderd om een bezoek aan Kamp
Amersfoort in het lesprogramma op te nemen.
Dient motie 1 “Prestatieladder Sociaal Ondernemen” in, met als dictum:
Verzoekt het college
Om stappen te zetten om, net als onder andere de gemeente Breda, in 2019 minimaal trede 3
van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen te gaan halen.
Het Vechtse Verbond vindt het collegewerkprogramma mooi en ambitieus. Heeft veel inbreng
gehad en is zeer tevreden.
Het Stichts Appèl ziet af van een eerste termijn.
Schorsing 21.30 tot 21.45 uur.
Wethouder Klomps antwoord de fractie Streekbelangen dat de gestelde vragen op 26 april jl. zijn
beantwoord bij het collegewerkprogramma. Mochten er nog vragen onbeantwoord zijn, dan
volgen de antwoorden schriftelijk. De financiële effecten van de septembercirculaire voor 2019
zijn nog niet bekend. De bedragen wel. Deze worden verwerkt en worden als wijziging
opgenomen na de programmabegroting. Hij gaat vervolgens in op moties en amendementen:
Motie 1 wordt door het college ontraden; de impact hiervan is onbekend.
Motie 2 wordt ontraden.
Motie 3 wordt door het college overgenomen. Vanuit de BRU-gelden is een reservering gemaakt
en een deel hiervan is bestemd voor de fietsstraat.
Motie 8 wordt ontraden. De impact is onbekend.
Amendement 3 kan het college overnemen.
Amendement 4 wordt ontraden; is een politieke keuze.
Amendement 5 wordt ontraden; is een politieke keuze.
Amendement 9 wordt ontraden.
Amendement 11 wordt ontraden. Hier wordt in een raadsvoorstel op teruggekomen.
Amendement 16 wordt ontraden.
Wethouder Van Dort gaat in op moties en amendementen:
Motie 4 wordt door het college ontraden; is overbodig.
Motie 5 wordt ontraden;
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Motie 6 wordt ontraden; is overbodig.
Motie 7 wordt ontraden.
Amendement 6 wordt ontraden; is overbodig. De woonvisie wordt al geactualiseerd.
Amendement 8 wordt ontraden.
Amendement 17 wordt ontraden. Het college wil niet bouwen buiten de rode contouren.
Amendement 18: de omissie op pag. 11 (actualiseren woonvisie 2013-2016) wordt hersteld in
2017-2022.
Voor het overige wordt dit amendement ontraden; is overbodig.
Wethouder Veneklaas gaat in op moties en amendementen:
Amendement 1 wordt door het college overgenomen.
Amendement 7 wordt ontraden; het college gaat niet over het onderwijsprogramma van de
scholen;
Amendement 14 wordt ontraden; het college ziet geen plek voor deze uitbreiding.
Amendement 15 kan het college overnemen.
In RIB nr. 65 van 4 oktober wordt uitgebreid ingegaan op de financiën binnen het sociaal
domein. Mogelijke maatregelen worden daarin voorgesteld.
Wethouder Van Liempdt geeft de visie van het college weer op het gebiedsgericht werken.
Hij gaat in op moties en amendementen:
Motie 9 kan door het college worden overgenomen.
Amendement 2 kan worden overgenomen, indien het woord “beleidsplan” wordt gewijzigd in
“plan”.
Amendement 10 is ontijdig. In 2020 wijzigt de wetgeving hierop.
Amendement 12 wordt ontraden. Dit houdt een onnodige beperking in.
Amendement 13 kan worden overgenomen.
Burgemeester gaat in op motie 11. Deze is overbodig.
Schorsing 22.15 tot 22.30 uur.
2e termijn
CDA gaat, mede namens Maarssen 2000 en PvdA, akkoord met het wijzigen van het woord
“beleidsplan” in “plan”, mits het plan wel aan de raad wordt voorgelegd.
Wethouder Van Liempdt zegt toe dit plan ter informatie aan de raad voor te leggen.
ChristenUnie-SGP dient amendement 8 “Ambitie woningbouw” in met als dictum:
Besluit
Op blz. 10 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 direct onder het kopje 'De
lokale en regionale woonbehoefte voor Stichtse Vecht onderzoeken' toevoegen:
“Het college van Stichtse Vecht spreekt de ambitie uit om nog in deze collegeperiode de
gemiddelde wachttijd op woningen in Stichtse Vecht te verminderen met 50%. Dat wij ons
daarvoor inzetten zijn wij aan onze inwoners verplicht. We realiseren ons dat we dat moeten
doen in regionaal verband en met onze partners waaronder woningbouwverenigingen.”
Geeft vervolgens aan dat amendement 11 kan vervallen. Amendement 14 kan ook vervallen. Wil
met andere partijen tot een initiatiefvoorstel komen. Trekt amendement 16 in. Wat amendement
18 betreft blijft de correctie van de titel van de woonvisie staan. Voor het overige kan dit
amendement vervallen.
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Streekbelangen vraagt om een extra toelichting waarom de moties 4 en 6 overbodig zijn.
Wethouder Van Dort legt ten aanzien van motie 4 uit dat het college niet bereid is dit te doen. De
IBP bijdrage van motie 6 komt langzaam op gang; het college wil een versnelling.
Stemverklaringen met betrekking tot de amendementen:
GroenLinks zal amendement 3 steunen met inachtneming van de uitleg van de wethouder.
Maarssen 2000 zal amendement 8 steunen.
CDA wil amendement 2 toch in stemming brengen, ondanks dat het college dit amendement
met de gewijzigde tekst wil overnemen.
Lokaal Liberaal vindt amendement 6 overbodig; is in collegewerkprogramma opgenomen. Is
tegen amendement 7. Snapt dat er onvoldoende kennis hierover bij de schooljeugd aanwezig is,
maar college en raad gaan niet over het schoolprogramma.
Stemming over de amendementen:
Amendement 1, Problematische eenzaamheid bestrijden, is unaniem aangenomen.
Amendement 2, Beleidsplan Vitaal platteland, is met 31 stemmen vóór en 1 stem tegen
aangenomen. (Tegen: de fractie van de PVV. Overige fracties vóór)
Amendement 3, Sportinvesteringsfonds is met 29 stemmen vóór en 3 stemmen tegen
aangenomen. (Tegen: fractie PvdA. Overige fracties vóór)
Amendement 4, Aanpassing korting sociaal domein is met 10 stemmen vóór en 22 stemmen
tegen verworpen. (Vóór: fracties Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000, PVV en Het Vechtse
Verbond. Overige fracties tegen)
Amendement 5, Investering duurzaamheid is met 8 stemmen vóór en 24 stemmen tegen
verworpen. (Vóór: fracties Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000 en PVV. Overige
fracties tegen)
Amendement 6, Onmiddellijk vervallen voorrangsregeling asielzoekers, is met 1 stem vóór en 31
stemmen tegen verworpen. (Vóór: fractie PVV. Overige fracties tegen.
Amendement 7, Bezoek Kamp Amersfoort middelbare scholieren Stichtse Vecht, is met 1 stem
vóór en 31 stemmen tegen verworpen. (Vóór: fractie PVV. Overige fracties tegen)
Amendement 8, Ambitie woningbouw, is met 12 stemmen vóór en 20 stemmen tegen
verworpen. (Vóór: fracties Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, PVV en
Stichts Appèl. Overige fracties tegen)
Amendement 9, Financiën rotondes is met 2 stemmen vóór en 30 stemmen tegen verworpen.
(Vóór: fractie ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen)
Amendement 10, Inburgering is met 26 stemmen vóór en 6 stemmen tegen aangenomen.
(Tegen: fracties GroenLinks en PVV. Overige fracties vóór)
Amendement 12, Beeldkwaliteit centrumgebieden is met 2 stemmen vóór en 30 stemmen tegen
verworpen. (Vóór fractie ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen)
Amendement 13, Ondernemersklimaat is unaniem aangenomen.
Amendement 15, Verzorgingshuis Maarssenbroek is unaniem aangenomen.
Amendement 17, Woningvoorraad is met 6 stemmen vóór en 24 stemmen tegen verworpen.
(Vóór: fracties Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond. Overige fracties
tegen. Maarssen 2000 tekent aan dat zij vóór dit amendement had willen stemmen)
Stemverklaringen met betrekking tot de moties:
Lokaal Liberaal zal tegen motie 2 stemmen. Snapt wel de vraag, maar denkt dat dan eerder in
de back office geïnvesteerd zal moeten worden. Zal tegen motie 11 stemmen; snapt de
vraagstelling en hoort de schreeuw van de bewoners. Zal dit scherp in de gaten houden.
Streekbelangen is, met betrekking tot motie 11, in beginsel voorstander, maar zal vanwege
bestaand protocol tegen stemmen. Vraagt het college in overweging te nemen om helder te
communiceren.
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VVD is wat motie 11 betreft voorstander van cameratoezicht, daar waar dat nodig is. Vertrouwd
op een zorgvuldige aanpak. Zal tegen deze motie stemmen.
Maarssen 2000 zal voor motie 1 stemmen. Adviseert het college een goed voorbeeld te geven.
Met betrekking tot motie 11 kent de fractie de zorg. Zal desondanks tegen stemmen.
Stemming over de moties:
Motie 1, Prestatieladder Sociaal Ondernemen, is met 9 stemmen vóór en 23 stemmen tegen
verworpen. (Vóór: fracties Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000 en PVV. Overige fracties
tegen)
Motie 2, Aantrekken nieuwe Boa’s, is met 1 stem vóór en 31 stemmen tegen verworpen. (Vóór:
fractie PVV. Overige fracties tegen)
Motie 3, Zandpad moet fietsstraat worden, is met 26 stemmen vóór en 6 stemmen tegen
aangenomen. (Tegen: fracties CDA, ChristenUnie-SGP en PVV. Overige fracties vóór)
Motie 4, Aardgasloze nieuwbouw, is met 9 stemmen vóór en 23 stemmen tegen verworpen.
(Vóór: fracties Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, PVV en Het Vechtse
Verbond. Overige fracties tegen)
Motie 5, Behoud afvalstations, is met 10 stemmen vóór en 22 stemmen tegen verworpen. (Vóór:
fracties Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP, PVV en Het Vechtse Verbond. Tegen:
overige fracties)
Motie 6, Kader IBP duurzaamheid is verworpen met 10 stemmen vóór en 22 stemmen tegen.
(Vóór: fracties Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP, PVV en Het Vechtse Verbond.
Overige fracties tegen)
Motie 7, Kader geen gedwongen duurzaamheid is verworpen met 9 stemmen vóór en 23
stemmen tegen. (Vóór: fracties Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP en PVV. Overige
fracties tegen)
Motie 8, Herijking Social Return beleid is verworpen met 9 stemmen vóór en 23 stemmen tegen.
(Vóór: fracties Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000 en PVV. Overige fracties tegen)
Motie 9, Tent in de wijk is unaniem aangenomen.
Motie 11, Aanpak overlast Breukelen-Noord is verworpen met 3 stemmen vóór en 29 stemmen
tegen. (Vóór: fracties PVV, Het Vechtse Verbond en Stichts Appèl. Overige fracties tegen)
Stemverklaringen over het raadsbesluit:
PvdA waardeert de betrokkenheid aan de voorkant. Het collegewerkprogramma blijft echter de
uitwerking van het coalitieakkoord. Wil het programma voor kennisgeving aannemen. Dat kan
niet. Zal daarom tegen stemmen.
Streekbelangen vindt het lastig in te stemmen met de investering van een kwart miljoen, zonder
te weten waarvoor dat precies is. Zal daarom tegen stemmen.
Maarssen 2000 vond het een prettig proces. Kan zich niet vinden in de financiële onderbouwing.
Zal daarom tegen stemmen.
ChristenUnie-SGP heeft een voorkeur voor een zo breed mogelijk draagvlak voor het
collegewerkprogramma. Heeft een aantal zaken niet voor elkaar gekregen en een aantal wel.
Zal daarom vóór stemmen.
Het collegewerkprogramma is vastgesteld met 25 stemmen vóór en 7 stemmen tegen. (Tegen: 1
lid van de fractie Streekbelangen (Rob Roos), de fracties van PvdA, Maarssen 2000 en PVV.
Vóór: twee leden van de fractie Streekbelangen (Karin van Vliet en Jacques Helling) en de
overige fracties)
Toezeggingen:
Wethouder Van Liempdt zegt toe het plan dat invulling geeft aan het doel van een vitaal
platteland ter informatie aan de raad voor te leggen.
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(Pauline Bredt-Aler verlaat de vergadering)
22. Motie Lokaal Liberaal, VVD, Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en
Streekbelangen – eerst snoeien, dan weer groeien.
VVD dient de motie in met als dictum:
Verzoekt het college,
Een onderzoek en inventarisatie uit te voeren naar de bomen die dicht bij woningen staan;
Een risico vormen door gezondheidstoestand en tot schadeoverlast zijn (inclusief klachten via
Fixi en het TIC);
Dit onderzoek uiterlijk voor het einde van het jaar te delen met de raad en de rapportage van het
onderzoek en inventarisatie per wijk aan te bieden;
Dit onderzoek te financieren middels de eenmalige investering Leefomgeving.
(Wim Ubaghs verlaat de vergadering)
PvdA vraagt om de uitkomst met de raad te delen en te bespreken in de commissievergadering.
Daar tegelijkertijd het verzoek van de bewoners van Broeckland bij te betrekken.
VVD is van dit laatste geen voorstander. Betreft een individueel geval.
De motie is unaniem aangenomen.
Rob Roos spreekt als waarnemend voorzitter van de raad burgemeester Van Mastrigt toe. Namens
de raad spreekt hij waardering uit voor de wijze van haar voorzitterschap.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23.40 uur.

20 november 2018

Griffier

Voorzitter

MdJ,
8-10-2018
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